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privind dis;tribuirea c6tre popula{ie a unitdlilor de compostare individuali achizilionate in cadrul proiectului
Sistem de management integrat al degeurilor in judelul Nlaramureq

Consiliul local al comunei Botizaontrunit in sedinta ordinara din28.0zl.2017;
in c,onformitate cu prevederile:
a) Legii nr.5212003 privind transparen{a decizionald in administralia publici
avAnd iu vedere:
a) referatul primarului comunei Botiza,
b) avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
"i Avdld in vedere achizilionarea prin proiectul Sistem de management integrat al degeurilor in judelul
1rlaramureg a unitdlilor de compostare individuald de cdtre Consiliul JurJelean Maramureg, precum 9i
de compostare au fost predate Comunei Botiza
;rrocesul-verbal nr.6533 11577/20.07.2015 prin care unitdlile
rlat fiind acordul Consiliului Judefean Maramureg" ca proprietar al acestor unitali de compostare in sensul
;listribuirii lor c6tre popula!ie, conform adresei nr. 265112017, precum gi acordul Ministerului Fondurilor
liuropene, ca autoritate de management POS Mediu, nr- 8018812016;
inbazaart.45 gi art.l15 alin.(l) litb, alin.(3), alin.(5)-(7) din Legea administrafiei publice locale
m.2l 5 12001, republicatd, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAI, AL COMUNEI BOTI2,A
adoPtI Prezenta hotirAre:
Artiicolul.l.-Unit6lile de compostare individuall achizi\ionate

in

cadrul proiectului Sistem

de

nanagement integrat al degeurilor in judelul Maraniureg se distribuie cdtre populafia comunei Botiza , cate in
,,:ompostor per gospodarie, in baza unui contract de comodat.
Artjicolul .2 Se aproba modelul- cadru al Clontractului de comodat pentru o perioada de 8 ani.

Artiicolul . 3. - Prezenta hotire se comunicd ;
- Instituliei Prefectului - jud. Maramureq
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestircnarea Integratd
Menajere in judeful Maramureg.

-

Deqeurilor

Dosar sedinta

Primarului comuneiBotiza
Dosar hotdrdri ale consiliului local
Opiniei publice prin afigare
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Din numarul total de 1 I consilieri au fost prezenti un numar

de l0

consilieri, iar ltrezentahotarare

